Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 7 oktober 2020

Betreft
O

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Sport- en beweegvisie 2021+
Sport-en-beweegvisie-2021-1

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Hiske Wiggers (beleidsadviseur), hiske.wiggers@groningen.nl; 050 367 7131
Hessel Luxen (bestuursadviseur), hessel.luxen@groningen.nl; 050 367 4261

Korte samenvatting:
De sport- en beweegvisie 2021+ ‘Sportief kapitaal voor iedere Groninger’ is een vervolg op de
sportvisie 2010-2020, en het meerjarenprogramma sport en bewegen 2016-2020. Het gaat om een
langetermijnbeleidskader. De nieuwe visie (waarmee tegelijkertijd het beleid van de voormalige
gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer wordt geharmoniseerd) kent drie accentverschuivingen:
opbouwen sportief kapitaal (bij de jeugd), voor iedereen toegankelijk, en sport en spelen in de buurt.
Met sportief kapitaal wordt bedoeld “de verzameling van fysiologische, sociale en psychologische
competenties en ervaringen die een individu stimuleren en motiveren om op de lange termijn deel te
nemen aan sport en bewegen”. M.b.t. toegankelijkheid valt te lezen: “Uitnodigende en voor iedereen
toegankelijke sport- en speelfaciliteiten en een beweegvriendelijke openbare ruimte verlagen
drempels om mee te doen met sport en bewegen”; er is speciale aandacht voor groepen die
zichtbare barrières en onzichtbare drempels ervaren om mee te doen. En wat betreft sport en spelen
in de buurt: “Door buurtgericht te kijken naar fysieke inrichting, lokale netwerken van organisaties en
individuele behoeften kunnen nieuwe initiatieven ontstaan om het sportief kapitaal van bewoners te
vergroten.”
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zo ja, namelijk: 1/1/21 ivm harmonisatieplicht

Doel van de activiteit
o

Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O
discussie, betreft langetermijnvisie als kader voor toekomstige besluitvorming,
waarbij ook sprake is van accentverschuivingen t.o.v. huidige visie

Voorgeschiedenis
Bespreking laatste update meerjarenprogramma Sport en bewegen: commissie 10 juni 2020

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.

Nadere informatie
…

